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Wydawnictwo bezpłatne

Wydawnictwo bezpłatne

Koncepcja nowego rynku w Chorzowie
Poznaliśmy zwycięską koncepcję
nowego rynku w Chorzowie.
Więcej na stronie 3.

Widok rynku 2015-2020

Widok rynku po 2020

Najważniejsza jest
współpraca
Ośrodki wczasowe, kwiaciarnie, centra rehabilitacji czy szkoły językowe - to tylko cześć
nowej oferty programu „Chorzów 60+”.
Właśnie kolportowana jest zaktualizowana oferta programu.
Przystąpiło do niego kolejnych
kilkadziesiąt firm.
Kartę programu „Chorzów 60+”
odebrało już ponad 10 tysięcy chorzowian. Dzięki niej mają szansę
na skorzystanie z ulg w instytucjach miejskich a także w wielu
firmach prywatnych.
- Cieszę się, że chorzowscy seniorzy są tak aktywni i chętnie korzystają z oferty programu a także
cyklu bezpłatnych zajęć i warsztatów w ramach Chorzowskiej
Akademii Seniora - mówi Andrzej
Kotala, prezydent Chorzowa.
- Ważne jest to, by najstarsi mieszkańcy Chorzowa angażowali się
w życie społeczne - są przecież
jego ważną częścią.
Poszerzenie oferty programu było
finałem obchodów Europejskiego
Dnia Seniora. W ramach działań
aktywizacji osób starszych podjęto
pierwsze działania zmierzające do
współpracy z innymi gminami.

- Pierwszym naszym partnerem
została gmina Jordanów - mówi
Magdalena Sekuła, pełnomocnik
prezydenta ds. seniorów i osób
niepełnosprawnych, która koordynuje działania na rzecz seniorów. - W ramach współpracy
prowadzone będą działania, które doprowadzą między innymi
do stworzenia wspólnego programu aktywizacji osób starszych poprzez organizowanie wymian
grup seniorów, w ramach których
uczestnicy będą mieli okazję poznać kulturę i specyfikę miast,
a także aktywnie spędzać czas.
Miasta będą także współdziałać
w ramach opracowywania programów skierowanych do osób
starszych, tak, aby jak najlepiej
odpowiadały one ich potrzebom
i oczekiwaniom. Ponadto prowadzona będzie wspólna promocja programów realizowanych
w miastach na rzecz aktywizacji
seniorów.
Więcej na ten temat na str. 12.

Inwestycje
drogowe
w mieście
>>>
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Czy złamano prawo?
ZK „PGM” skierował zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej
oraz powiadomił Najwyższą Izbę
Kontroli oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w sprawie procedury
postępowania przy zgłaszaniu i zasiedlaniu pustostanów lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji
Gminy Chorzów zgodnie z zarządzeniem nr OR/29/2006 Prezydenta
Miasta Chorzów z dnia 6 kwietnia
2006 roku. Zarządzenie wydane
zostało przez byłego prezydenta
Chorzowa. Celem złożenia zawiadoW tej sprawie uchwałę podjął
Zarząd Główny.
- Andrzej Kotala to człowiek
ukształtowany przez śląską
tradycję, wierny zasadom,
a jednocześnie otwarty na
zmiany. Takich właśnie ludzi potrzebuje nasz region,
w którym zawsze ważne były
poszanowanie
przeszłości
i jednocześnie śmiała wizja
na przyszłość. Jako prezydent Chorzowa udowodnił,
że potrafi połączyć w swoich
decyzjach te dwie sprawy.
Jego działania w wielu przy-

Czy były prezydent ułatwił wydawanie
milionów bez przetargu?
mienia jest zbadanie, czy procedura
wskazana w powyższym zarządzeniu nie przyczyniła się do poniesienia przez gminę szkód finansowych
oraz czy była ona zgodna z prawem.
Wedle zarządzenia Zakład Komunalny „PGM” był zobowiązany do
przygotowania mieszkania do zasiedlenia w terminie 30 dni od daty
otrzymania zgłoszenia pustostanu
– w przypadku własności komu-

nalnej oraz otrzymania informacji
o konieczności przeprowadzenia
remontu – w pozostałych przypadkach. W związku z powyższym ZK
„PGM” nie przeprowadzał remontów pustostanów zgodnie z Ustawą
Prawo Zamówień Publicznych,
remonty wykonywano w trybie
„awaryjnym”. Narzucony 30-dniowy czas na przygotowanie mieszkania spowodował, że praktycznie

niemożliwym było stosowanie
procedury wg wymogów ustawowych (prawo zamówień publicznych). Łączna wartość zamówień
dot. remontów w 2010 r. wynosiła
ok. 4 100 000 zł rocznie.
Od 2013 roku ZK „PGM” realizuje remonty pustostanów zgodnie
z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Efektem tego jest
spadek wartości 1m2 remontowanego pustostanu. Daje to oszczędności roczne w kwocie ok. pół miliona złotych.

Mamy wspólne cele
Związek Górnośląski poprał kandydaturę
obecnego prezydenta Chorzowa
Andrzeja Kotali.
padkach były zbieżne z celami
Związku Górnośląskiego, co
owocowało dobrą współpracą na rzecz mieszkańców nie
tylko miasta, ale całego Górnego Śląska. Razem z władzami Chorzowa udaje się nam

Wszystko co musisz
wiedzieć o swojej
dzielnicy
>>>
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kultywować śląskie zwyczaje
i ślonsko godka. Są to rzeczy ważne dla naszej śląskiej
tożsamości. Dlatego z pełną
odpowiedzialnością i przekonaniem popieram kandydaturę Andrzeja Kotali na urząd

Prezydenta Chorzowa w nadchodzących wyborach.
Grzegorz Franki
wiceprezes Związku
Górnośląskiego

Chorzowska
krzyżówka
z nagrodami
> > > strona 12
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Magistrat bez tajemnic
W którym pokoju można zapytać o dowód rejestracyjny? Na jaki adres e-mail można napisać do prezydenta?
Nasz niezbędnik pomoże szybko i skutecznie skontaktować się z urzędnikami odpowiedzialnymi
za poszczególne sfery miejskiego życia.

Andrzej Kotala
Prezydent Miasta
p.208
wew.425
tel. 32 416 5207, fax 32 2412
459
prezydent@chorzow.eu

Marcin Michalik
Zastępca Prezydenta
Miasta ds. Gospodarczych
p.208
wew.255 tel./fax 32 416 5210
zg@chorzow.eu

Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta
Miasta ds. Społecznych
p.212
wew.325
tel./fax 32 416 5212
zs@chorzow.eu

Wiesław Raczyński
Zastępca Prezydenta
Miasta ds. Technicznych
p.212
wew.178
tel./fax 32 416 5212
zt@chorzow.eu

Krzysztof Chromy
Sekretarz Miasta
p.218
wew.428
tel./fax 32 416 5218
sekretarz@chorzow.eu

Małgorzata Kern
Skarbnik Miasta
p.108
wew.376
tel. 32 416 5108
fn@chorzow.eu

Wydział Architektury,
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Mariusz Cup
Naczelnik Wydziału
p.333
wew.327
tel. 32 4165334
ab@chorzow.eu

Wydział Budżetu i Analiz
Teresa Grzesica
Zastępca Skarbnika
Miasta - Naczelnik
Wydziału
p.110
wew.400
tel. 32 4165108
ba@chorzow.eu

Wydział Edukacji
Sylwia Lukoszek
Naczelnik Wydziału

Wydział Kultury,
Sportu i Turystyki
Rafał Zaremba
Naczelnik Wydziału
p.312
wew.231, 340
tel./fax 32 4165313
ks@chorzow.eu

p.303
wew.457
tel./fax 32 4165304 ot@chorzow.eu

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Alicja Hoszcz
Naczelnik Wydziału

Wydział Organizacyjny
i Kadr
Barbara Paruzel
Naczelnik Wydziału

Krystyna Fabisz
Zastępca Naczelnika
Wydziału ds. Gospodarki
Nieruchomościami
p.424
wew.386
gn.zastepca@chorzow.eu gn@
chorzow.eu

Wydział Inwestycji
i Zasobów Komunalnych
Piotr Galilejczyk
Naczelnik Wydziału
p.439
wew.138
tel./fax 32 4165438
iz@chorzow.eu

Wydział Księgowości
Joanna Marczyk
Naczelnik Wydziału
- Główny Księgowy

p.105a
wew.409
tel./fax 32 4165105/32 4165618
kw@chorzow.eu

Październik
należał
do seniorów
Festyny parafialne, bezpłatne zajęcia i warsztaty, potańcówki i spotkania - w październiku seniorzy skorzystali z wielu
atrakcji. W ramach Europejskiego Dnia Seniora chorzowskie
parafie organizowały festyny ze strefą seniora, była potańcówka w Miejskim Domu Kultury „Batory”, koncert Damiana Holeckiego i dziesiątki bezpłatnych zajęć w ramach Chorzowskiej
Akademii Seniora. Na finał - kolejna aktualizacja programu
„Chorzów 60+”. Jak było? Zobaczcie na naszych zdjęciach.

p.137
wew. 421

Dowód rejestracyjny
Mariusz Mucha
p. 137
wew. 419

Wydział Obsługi
Technicznej
Jolanta Sopniewska
Naczelnik Wydziału

p.403
wew.227
tel./fax 32 4165402/32 4165613
ed@chorzow.eu

p.426
wew.453
tel. 32 4165425, fax 32 4165614
gn.naczelnik@chorzow.eu
gn@chorzow.eu

Referat Komunikacji
Rejestracja pojazdów

p.308
wew.424
tel./fax 32 416 5307
or@chorzow.eu

Wydział Podatków
i Opłat Lokalnych
Bożena Biolik-Stich
Naczelnik Wydziału

p.27
wew.245
tel./fax 32 416-5000/32 4165624
pd@chorzow.eu

Wydział Rozwoju
Miasta
Hanna Pompa-Obońska
Naczelnik Wydziału
p.315a
wew.374
tel./fax 32 4165315/32 4165625
roz@chorzow.eu

Wydział Spraw
Obywatelskich
Stefan Jarczyk
Naczelnik
Wydziału

p.228
wew. 240, 341
tel./fax 32 4165229/32 4165629
so@chorzow.eu

Prawo jazdy
p.132
wew.443

Referat Dowodów
Osobistych
p. 9
wew. 339

Wydział Usług
Komunalnych i Ochrony
Środowiska
Zuzanna Kurczek
Naczelnik Wydziału
p.410
wew.432
tel./fax 32 4165411/32 4165634
us@chorzow.eu

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Jacek Króliczek
Naczelnik Wydziału
p.127
wew.352
tel./fax 32 4165128
zk@chorzow.eu

Wydział Zdrowia
i Pomocy Społecznej
Lidia Stuchlik
Naczelnik Wydziału

p.231a
wew.306
tel./fax 32 4165231/32 4165636
zd@chorzow.eu

Kancelaria Rady Miasta
Feliks Biskup
Naczelnik Wydziału
p.203
wew.423
tel. 32 4165205
krm@chorzow.eu

Straż Miejska
Izabela Jaron
Komendant Straży
Miejskiej
Pl. Powstańców Śląskich 1
wew.8501
tel./fax 32 2416145/32 2417895
sm@chorzow.eu

Urząd Stanu Cywilnego
Adam Broniszewski
Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego
ul. gen. H. Dąbrowskiego 24
pok. nr 2
wew.343
tel. 32 2412 749, fax 32 2412
987
usc@chorzow.eu

Biuro Audytu i Kontroli
Jolanta Bojarun
Audytor Wewnętrzny
Miasta - Kierownik Biura
p.326
wew.218
bojarun_j@chorzow.eu

Biuro Egzekucji i Windykacji
Rafał Byrczek
Kierownik Biura - Komornik
Urzędu Miasta Chorzów
p.134a
wew.404
tel./fax 32 4165134/32 4165638
egzekucja@chorzow.eu

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Henryk Mercik
Miejski Konserwator
Zabytków
p.415
wew.442
tel./fax 32 4165415
mkz@chorzow.eu

Biuro Nadzoru
Właścicielskiego
i Pomocy Publicznej
Mariusz Tracz
Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego
i Pomocy Publicznej
p.221
wew.402
tracz_m@chorzow.eu

Biuro Prasowe
Krzysztof Karaś
Rzecznik Prasowy
- Kierownik Biura
p.215
wew.324
tel./fax 32 4165215
rzecznik@chorzow.eu

Biuro Zamówień
Publicznych
Jadwiga Łuczak
Kierownik Biura

p.238
wew.465
tel./fax 32 4165237/32 4165639,
32 4165640
bzp@chorzow.eu

Miejski Rzecznik
Konsumentów
Joanna Podzimska

p.420
wew.213
tel./fax 32 4165420 podzimska_j@chorzow.eu

Pełnomocnik
Prezydenta
ds. seniorów i osób
niepełnosprawnych
Magdalena Sekuła
p.210
kom. 505 897 525
sekula_m@chorzow.eu

Nr centrali 32 416 5000
Godziny pracy Urzędu Miasta w Chorzowie
Obsługa mieszkańców w odbywa się w godzinach:
poniedziałek - środa od godz. 7:30 do godz. 15:00
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 13:00
www.chorzow.eu, www.facebook.com/umchorzow

10-lecie Klubu Seniora „Nasz krąg”.

Potańcówka w Miejskim Domu Kutury „Batory”.

Festyn parafialny w parafii pw. NSPJ.

Festyn parafialny w parafii pw. Św. Antoniego.

Festyn parafialny w parafii pw. Św. Jadwigi.

Dzień Seniora w Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów o/Chorzów.
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Pomysły na Rynek

Aktualności

Zieleń i elementy wodne – to dominujące wizje architektów na chorzowski
rynek. Zwycięska koncepcja dokłada do tego kwadratowe płyty, które mają
być odpowiedzią na dominującą w przestrzeni estakadę i ratusz.
Do Urzędu Miasta wpłynęło
ponad 60 zgłoszeń do udziału
w konkursie na opracowanie
koncepcji
zagospodarowania
chorzowskiego rynku. Zakwalifikowano 6 zespołów i indywidualnych architektów, którzy zaprezentowali najciekawsze prace.
Wizje architektów, uwzględniające rynek z estakadą i bez niej,
poznaliśmy 14 października.
Sąd konkursowy za najlepszą
uznał pracę przygotowaną przez
grupę z Puław, Poznania, Ostrowa Wielkopolskiego i Karpnik.
- Nagrodę przyznano za projekt
zagospodarowania przestrzeni pu-

blicznej w rejonie rynku w Chorzowie najlepiej spełniający oczekiwania organizatora konkursu
zarówno w I etapie opracowania
do roku 2020, jak i w II etapie po
przewidywanej likwidacji estakady. W ocenie sądu, praca trafnie
odpowiedziała na zawarte w temacie konkursu problemy – uzasadniał werdykt Andrzej Grzybowski,
architekt, urbanista, przewodniczący sądu konkursowego.
Prezydent zaznaczył, że pierwszy etap modernizacji rynku
już się rozpoczął.
- To budowa centrum przesiadkowego, które gotowe będzie

w połowie 2015 roku. Potem,
prawdopodobnie w 2016 roku,
chcemy wdrożyć w życie pomysły architektów oparte na
wiedzy i doświadczeniu.
Obecni na sali autorzy projektów nie ukrywali, że widok chorzowskiej płyty rynku był dla
nich szokiem.
- W głowie się nie mieści,
żeby przez historyczny rynek
przeciągnąć estakadę – mówił
Janusz Korzeń, członek zwycięskiego zespołu architektów.
Konkurs miał pokazać w jaki
sposób można zagospodarować
tak zniszczoną przestrzeń, jaką
jest chorzowski rynek.
Niestety estakada musi pozostać,
chociaż najlepiej jakby można
było ją zburzyć. W tej chwili rynek to miejsce przesiadek z przystanku na przystanek. Chcemy,
aby obok funkcji komunikacyjnych przestrzeń ta spełniła funkcje handlowe
i rozrywkowe.
Andrzej
Kotala

II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 15 tys. zł uzyskała praca nr 4 wykonana
przez zespół w składzie: Karol Sabalczyk (Chorzów), Grzegorz Ostrowski (Zabrze).

prezydenta
Chorzowa

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 35 tys. zł uzyskała praca nr 3 wykonana przez zespół w składzie: Tomasz Kozłowski
(Puławy), Janusz Gąsiorowski (Puławy), Janusz Korzeń (Karpniki), Maksymilian Kozłowski (Puławy), Sebastian Rozemberg
(Poznań), Marcin Majer (Ostrów Wielkopolski).

Nie ukrywał, że wpłynęło to
na opracowywanie koncepcji.
- Wszystkie plany wzięły w łeb.
Toczyliśmy długie dyskusje jak
zmienić tą zdewastowaną przestrzeń, gdzie dominuje budynek ratusza i estakada.
Andrzej Grzybowski zaznaczył, że wszystkie prace były
na wysokim poziomie. Dodał,
że jeśli w przyszłości zwycięska
koncepcja doczeka się realizacji
to warto uzupełnić ją o rozwiązania z pozostałych nagrodzonych prac. - Widziałbym
tu więcej zieleni i elementów
wodnych.
Koszt prac, włączając w to m.in.
budowę centrum przesiadko-

wego, roboty drogowe oszacowano na około 50 mln zł. Z cze-

go zagospodarowanie rynku to
kwota około 10 mln zł.

III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł uzyskała praca nr 6 wykonana
przez zespół w składzie: Patryk Pniewski (Gdynia),l Grzegorz Ziętek (Gdynia),
Ewa Greczkowska (Gdynia).

Mieszkania komunalne
znów ze zniżką
W Chorzowie po 6 latach znów można kupować mieszkania
komunalne z bonifikatą.
Bonifikata wynosi do 30% wartości lokalu i dotyczy mieszkań
usytuowanych w budynkach,
w których utworzone zostały
wspólnoty mieszkaniowe. Aby
móc ubiegać się o możliwość
wykupu mieszkania ze zniżką
trzeba spełnić następujące warunki:

Galeria przystankowa
Diabelski młyn z napisem „Chorzów wprawia w ruch”, szyb
Prezydent czy charakterystyczna „żyrafa” witająca wchodzących
do parku – od teraz niektóre z symboli Chorzowa można
znaleźć w nowych miejscach.
Szare, betonowe przystanki na
trasie tramwajowej linii 6 do
Bytomia zmieniły się nie do
poznania. Wszystko za sprawą
uczniów – zwycięzców konkursu na najlepszą pracę dotyczącą charakterystycznych
miejsc w mieście. – Jeszcze raz
serdecznie gratuluję małym

artystom. Dzięki ich rysunkom, przystanki zamieniły się
w niecodzienną galerię sztuki
– podkreślił Andrzej Kotala,
prezydent miasta. Przeniesienie prac na wiaty przystankowe to nie jedyna nagroda
w konkursie organizowanym
przez chorzowski Urząd Mia-

sta. Na dzieci czekała także
niespodzianka: trasę „swoich”
przystanków przejechały zabytkowym tramwajem z XIX
wieku. Pięć zwycięskich prac
zdobi wiaty przy przystankach: Chorzów Metalowców,
Chorzów Nowa, Chorzów Polna, Łagiewniki Zajezdnia.

• Złożyć wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego – najpóźniej
do dnia 30 czerwca 2018r.
• Nabyć lokalu mieszkalny do
końca 2018r.,
• Kupujący (najemca) nie może
posiadać zaległości czynszowych lub innych zaległości
związanych z najmem lokalu

• Opłata za lokal mieszkalny musi
być wniesiona jednorazowo
Nie będzie można wykupić mieszkań znajdujących się w budynkach zakwalifikowanych do kategorii I. Chodzi o budynki, które
ze względu na stan technicznych
przeznaczone są w przyszłości do
wyburzenia.

Mistrza Mowy Polskiej poznamy w Chorzowie
Przyszłoroczna, jubileuszowa 15.
gala ogólnopolskiego programu
Mistrz Mowy Polskiej odbędzie
się w Chorzowie. Prezydent Andrzej Kotala przyjmując zaproszenie do organizacji przyszłorocznej gali powiedział:
- Zapraszam do Chorzowa, na
Śląsk. Tu na ulicach przeplata
się polska mowa z gwarą śląską.
My tu padomy, że godać niy
ma gańba! Dlatego w naszych,
chorzowskich urzędach mieszkańcy mogą albo godać, albo
mówić i w obu przypadkach
zostaną sprawnie i skutecznie
obsłużeni. Tą różnorodnością
językową będziemy chcieli się
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pochwalić przed całą polską.
Na Śląsku pielęgnujemy język
polski ale też dokładamy wszelkich starań o to, by nie zniknęła z naszego języka mowa i pisownia naszych przodków.
Konkurs Mistrz Mowy Polskiej
to plebiscyt odbywający się
nieprzerwanie od 2000 roku.
Jego ideą jest nagradzanie
osób, które w szczególny sposób pielęgnują język ojczysty.
W dotychczasowych edycjach
do konkursu zgłoszono ponad
1000 kandydatów. Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się m.in. Władysław Bartoszewski, Hanka Bielicka,

Krystyna Czubówna, Jan Englert, Gustaw Holoubek, Irena
Kwiatkowska, Krzysztof Kolberger, Katarzyna, Lucjan Kydryński, Wojciech Man, Maciej Stuhr,
Grażyna Torbicka, Andrzej Turski czy Tomasz Zimoch. Wyboru
dokonuje grono ekspertów złożone z wybitnych językoznawców, literaturoznawców i socjologów języka. Obecnie skład
Jury tworzą prof.prof.: Halina
Zgółkowa, Marek Ziółkowski,
Jan Mazur, Bolesław Faron oraz
Adam Bednarek. Swojego laureata wybierają także czytelnicy,
internauci i widzowie w ogólnopolskim plebiscycie Vox Populi.

Aktualności
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Szybciej i skuteczniej
13 pomieszczeń, ponad 240 m kw. powierzchni, własna stacja uzdatniania wody i ultradźwiękowa myjka do dezynfekcji – to oddana właśnie
do użytku sterylizatornia w szpitalu dziecięcym przy Truchana.
Zlokalizowane w podziemiach
pawilonu z 2011 roku nowoczesne sale usprawnią prace
placówki, która do tej pory
musiała korzystać z pomocy
sąsiednich szpitali. – Zaoszczędzi to nasz czas, a także pomniejszy koszty, które
przeznaczaliśmy na transport.
Na miejscu będziemy mogli
dokonywać sterylizacji sprzętu potrzebnego na już - mówi
dr Jolanta Nowak, dyrektor
ChCPiO ds. lecznictwa.
Dzięki specjalnej windzie,
narzędzia będą zwożone bezpośrednio z bloków operacyjW Radzionkowie powstaje Centrum Dokumentacji Deportacji
Górnoślązaków Do ZSRR w 1945
roku. To specyficzne muzeum
ozwoli ostatecznie zamknąć niemal 70 letni okres milczenia na
temat tragedii Górnoślązaków.
Tragedii, której doświadczyli
w czasie, gdy zbliżający się koniec
II wojny światowej dla milionów
ludzi niósł nadzieję na wolność
i nowe życie. Dla mieszkańców
Górnego Śląska styczeń 1945 nie
był jednak czasem świętowania,
tylko okresem prześladowań,
rozbojów, gwałtów i deportacji. O Centrum i powstającym
w związku z jego uruchomieniem filmem „Deportowani” rozmawiamy z autorką dokumentu
Aleksandrą Fudala- Barańską.
Skąd pomysł na film o deportacjach mieszkańców Śląska
na Wschód?
Zwrócili się do mnie z prośbą
o przygotowanie filmu twórcy
Centrum Deportacji w Radzionkowie. Jako że temat jest naprawdę
warty uwagi – zgodziłam się natychmiast. Deportacje Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r. były przez
długie lata przemilczane. Dopiero
przełom po 89 roku sprawił, że
o tragedii tej zrobiło się głośno.
Szerokim echem odbiło się opublikowanie na łamach regionalnego
tygodnika „Górnik” „Spisu polskich obywateli – górników wywiezionych z początkiem 1945 r.
z terenu Górnego i Opolskiego Śląska”. Publikacja ta dla wielu rodzin
była pierwszym potwierdzeniem,
że ich najbliższych wywieziono do
ZSRR. Sprawą zajęła się w 1991 r.
Oddziałowa Komisja Badania
Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu w Katowicach, potem
Instytut Pamięci Narodowej.
Jaka była skala tego zjawiska
i czy deportacje dotknęły też
Chorzowian?
Internowania i wywózki na
przymusowe roboty na Wschód
dotknęły mieszkańców całego
Górnego Śląska. Dla Sowietów
zachodnia część Górnego Śląska
była niczym innym, jak częścią III

Zaszczep się
przeciw grypie

Winda ułatwi życie pacjentom
Rozpoczął się remont budynku Zespołu Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych
w Zespole Szpitali Miejskich.

nych wprost do sterylizatorni,
z pominięciem szpitalnych

korytarzy. Koszt inwestycji to
1,2 mln zł.

W ramach prac, modernizacji ulegnie
cała elewacja oraz wymienione zostaną wszystkie okna. Ponadto by poprawić komfort pacjentów, wybudowany
zostanie zewnętrzny szyb windy.
- To zabytkowy budynek dlatego
wszystkie prace są czasochłonne
i wymagają dużych nakładów finansowych - mówi Jerzy Szafranowicz,
dyrektor szpitala. - Plan modernizacji musieliśmy konsultować z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Cieszę się jednak, że roboty ruszyły.
Najważniejsze jest to, że pacjenci
będą mieć do dyspozycji windę.
Dotąd dostanie się do poradni było
utrudnione.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, remont zakończy się pod
koniec listopada. Całkowity koszt
inwestycji wyniesie prawie 3 mln.
złotych. Remont wnętrz budynku
planowany jest na przyszły rok, jeśli
znajdą się pieniądze na ten cel.

Deportowani z Chorzowa
Rzeszy. Mieszkańców traktowano
więc jako rodowitych Niemców,
a infrastrukturę – jako wojenny
łup. Podstawą aresztowań był rozkaz Ławrentija Berii – Ludowego
Komisarza Spraw Wewnętrznych
ZSRS „O oczyszczaniu tyłów
poszczególnych frontów Armii
Czerwonej z wrogich elementów
czyli agentury niemieckiej, terrorystów i członków wrogich organizacji oraz pozostałego elementu.
Dzięki sformułowaniu „pozostały
element” wolności można było
pozbawić niemal każdego. Aresztowano więc nie tylko członków
organizacji faszystowskich, żołnierzy Wehrmachtu i Volkssturmu, ale i uczestników polskiego
podziemia niepodległościowego,
policjantów, prokuratorów, burmistrzów, szefów organizacji
gospodarczych oraz redaktorów
gazet. Natomiast we wschodniej
części Górnego Śląska Sowieci zorganizowali podległą sobie
polską administrację. Tam zatrzymań dokonywano w asyście
milicji i funkcjonariuszy Urzędu
Bezpieczeństwa. Wkroczenie na
Górny Śląsk Armii Czerwonej
mieszkańcy zapamiętali jako czas
grabieży, mordów i gwałtów. Sowieci bez skrupułów kierowali
Ślązaków do tzw. produktywizacji - inaczej mówiąc wykorzystywali jako darmową siłę roboczą
do odbudowy zniszczonej wojną
radzieckiej gospodarki. Równolegle sowieckie trofiejne komanda
– specjalne oddziały demontujące
fabryki i zakłady przemysłowe,
wywoziły na Wschód elektrownie, młyny, urządzenia, tory kolejowe, stacje telefoniczne, rzeźnie,
surowce, półfabrykaty i bydło.
Przemysł Górnego Śląska był dla
Sowietów niezwykle atrakcyjnym kąskiem. Demontowano
wszystko, co przedstawiało jakąkolwiek wartość: meble, sedesy, umywalki, wanny, dywany
i obrazy. Szeregowi żołnierze, nie
mający dostępu do dóbr wysokiej

Aleksandra Fudala- Barańska – dziennikarka przez 20 lat związaną z TVP , autorka reportaży i filmów historycznych, wydawczyni portalu „Kulturalny Śląsk” oraz
wykładowca dziennikarstwa na Wydziale Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach.

klasy zadawalali się zegarkami,
pierścionkami i obrączkami. Ale
nie chodziło tylko o sprzęt. Chodziło przede wszystkim o ludzidarmową siłę roboczą potrzebną
głównie do kopalń i hut Zagłębia
Donieckiego oraz Naddnieprzańskiego Okręgu Przemysłowego.
Jak przebiegały takie zatrzymywania?
W 1944 roku Państwowy Komitet Obrony ZSRR podjął decyzję
o mobilizacji i deportowaniu do
Związku Radzieckiego wszystkich zdolnych do pracy Niemców z Rumunii, Jugosławii, Bułgarii, Węgier i Czechosłowacji.
Od lutego 1945 dekretem tego
samego Komitetu objęto też tereny Górnego Śląska. W wielu
miejscowościach pojawiły się
obwieszczenia wzywające mężczyzn od 17 do 50 lat do stawienia się do prac porządkowych,
mających trwać około dwóch tygodni. Uchylającym się od tego

obowiązku groził sąd wojenny.
Część mężczyzn dobrowolnie
zgłosiła się w miejsca zbiórki
w przekonaniu, że będą pracować przy udrażnianiu ulic, kanalizacji i sieci energetycznych
na Śląsku. Pozostałych zatrzymywano wprost w miejscach
pracy. Tak było w bytomskiej
kopalni „Bobrek”, czy chorzowskiej kopalni Prezydent. Na
obszarach nieprzemysłowych
przeprowadzano obławy. Gdy
konwojentom brakowało kompletu więźniów, organizowano
łapanki na ulicach. Zatrzymanych kierowano do prowizorycznych punków internowania.
Stamtąd doprowadzano ich pod
eskortą do obozów zbiorczych.
Ostatnim etapem internowania
był transport na Wschód. Pierwsze pociągi pełne Górnoślązaków ruszyły do ZSRS w marcu
1945 – po przystosowaniu torów
kolejowych do standardów sowieckich.
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Co działo się z deportowanymi Ślązakami?
W bydlęcych wagonach zwanych
„krowiokami” przewożono od 40
do nawet 100 osób. Drzwi wagonów ryglowano od zewnątrz.
Jedynym wyposażeniem „krowioka” był prowizoryczny piecyk
tzw. „żeleźniok”, najczęściej bez
opału. Internowani dostawali co
dwa dni po bochenku chleba na
6 osób, suchary, czasem solone
śledzie i cienką zupę. Ale gdy
wszystkie przejazdy były drożne
- transporty nie zatrzymywały
się na stacjach by uzupełnić wodę
czy żywność. Za ubikację służył
wycięty w podłodze otwór. Wielu
umarło z zimna, głodu i wycieńczenia jeszcze podczas podróży,
która trwała nawet i miesiąc. Ciała wyrzucano z pociągu lub składowano w wagonie pełniącym
funkcje trupiarni. Deportowani
Górnoślązacy trafili do łagrów
rozlokowanych na obszarze całego Związku Sowieckiego. Największą grupę zesłano do obozów
pracy na Ukrainie, Syberii oraz
w Kazachstanie. Innych wywieziono do Rosji, Turkmenii, Gruzji
i na Białoruś.
Jak wyglądało życie w takich
obozach?
Obozy otaczały zasieki z drutu
kolczastego. Baraki nie miały
okien. Osadzeni spali półtora- metrowych drewnianych pryczach
w osiem osób bez sienników. Nie
było bieżącej wody ani toalet.
Obozowe życie toczyło się wokół
pracy, za którą internowani nie
dostawali zapłaty, a jeśli nawet
otrzymywali symboliczne wynagrodzenie to przeznaczano je na
żywność. Dzień roboczy trwał
nawet do 14 godzin. Deportowanych zatrudniano w przemyśle
wydobywczym, metalurgicznym,
zbrojeniowym,
budowlanym,
drzewnym, naftowym, w kopalnictwie torfu, kamieniołomach
i rolnictwie. Niepisanym prawem

Każdy z mieszkańców Chorzowa, który ukończył 60 rok
życia, może skorzystać z darmowego szczepienia. Wystarczy
odwiedzić jedną z 13 placówek
medycznych na terenie miasta.
Szczepienia wykonywane będą
do wyczerpania limitu, nie później niż do 10 grudnia. W tym
roku skorzysta z nich ponad
3 400 osób. Łączna kwota przeznaczona na ten cel to 100 000 zł.
Lista placówek, w których
można się zaszczepić dostępna
jest na stronie www.chorzow.
eu lub w punkcie informacyjnym na parterze Urzędu Miasta (ul. Rynek 1). Informacji
udziela także Wydział Zdrowia
i Pomocy Społecznej pod nr
tel. 32 416 52 31.

obozowym była zasada „Kto nie
pracuje, ten nie je” a i tak racje
żywnościowe buły głodowe. Tyfus, czerwona, malaria i wszawica
to była obozowa codzienność.
Mimo cenzurowania całej
wszystkich listów wychodzących
i przychodzących - korespondencja była rzadkim luksusem,
więc rodziny deportowanych nie
wiedziały jaki los spotkał ich najbliższych. Nie znały nawet miejsca pobytu deportowanych. Nie
wiedziały nawet czy wciąż jeszcze żyją. Mimo wielu lat badań
wciąż bez odpowiedzi pozostaje
pytanie, ilu dokładnie Górnoślązaków trafiło na Wschód, ilu
przeżyło wywózkę i ilu zdołało
wrócić do domu. Na pewno było
ich niemniej niż 30 tysięcy, ale
globalna liczba deportowanych
może oscylować nawet w granicach 50 tysięcy osób. Powstające
w Radzionkowie muzeum ma
uczcić pamięć tych ludzi.
Jak będzie wyglądało to Centrum?
Centrum ma być miejscem upamiętnienia i oddania czci zmarłym i zaginionym, oraz refleksji nad skutkami odziaływania
totalitaryzmów na losy ludzi.
Zwiedzanie zacznie się w dawnej
dworcowej poczekalni. Będą tam
m.in. tablice rozkładu jazdy,ale
tylko odjazdów do miejsc deportacji. Tablica przyjazdówbędzie
pusta. Potem zwiedzający trafią
do zamkniętej, zacienionej przestrzeni łudząco przypominającej
towarowe wagony. Tam zapadnie
ciemność – warunki takie same,
jak te w których podróżowali deportowani. Więcej szczegółów na
razie nie zdradzę, dodam jedynie,
że oprócz prezentacji wystawy
katowickiego Instytutu Pamięci Narodowej poświęconej deportacjom, Centrum ma zbierać
i archiwizować materiały związane z tym tematem, dlatego też
korzystając z okazji chciałabym
jeszcze prosić wszystkich chorzowian, którzy mają coś do powiedzenia na ten temat o kontakt
mailowy na adres fudala.aleksandra@gmail.com.
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1 listopada - zmiany w komunikacji
Jak co roku w okresie Wszystkich Świętych częściowej zmianie ulegnie
organizacja ruchu drogowego w Chorzowie, a KZK GOP uruchomi dodatkowe linie. Wzmożone będą również patrole straży miejskiej i policji.
Jak informuje Miejski Zarząd Ulic
i Mostów w Chorzowie od 31
października do 2 listopada br. zostaną wprowadzone zmiany organizacji ruchu w ciągu ulic położonych w sąsiedztwie cmentarzy:
1. Rejon cmentarza (przy kościele św.
Ducha) przy ul. Dąbrowskiego:
• wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na odcinku od rejonu węzła drogowego drogi wojewódzkiej
nr 902 (Drogowa Trasa Średnicowa) do skrzyżowania z ul. Częstochowską z wyłączeniem wyznaczonych miejsc postojowych,
• wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na odcinku od skrzyżowania z ul. Omańkowskiej do
rejonu węzła drogowego drogi
wojewódzkiej nr 902 (Drogowa
Trasa Średnicowa),
2. Rejon cmentarza przy ul. Janasa
• wprowadzenie zakazu zatrzymywania się w ciągu ul. Janasa
na odcinku od skrzyżowania z ul.
Opolską do skrzyżowania z ul.
3-go Maja,
3. Rejon cmentarza (przy kościele
św. Józefa) przy ul. Mariańskiej
• wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na odcinku od skrzy-

Aktualności
i rynek pracy

96. Rocznica Odzyskania Niepodległości

Prezydent Chorzowa, przewodniczący Rady Miasta
oraz Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień
serdecznie zapraszają na uroczystości upamiętniające
96. Rocznicę Odzyskania Niepodległości.
żowania z ul. św. Wojciecha do
skrzyżowania z ul. Janasa.
Ponadto od 1 do 2 listopada zamknięte dla ruchu kołowego zostaną:
• ul. Drzymały – odcinek od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do
bramy cmentarza,
• ul. Cmentarna – odcinek od skrzyżowania z ul. Hajducką do skrzyżowania z ul. Urbanowicza,
• ul. Kalusa – cały przebieg ulicy.
Ułatwienia w dojeździe do cmentarzy, w związku z nadchodzącym
dniem Wszystkich Świętych przygotuje również KZK GOP. Zostaną
uruchomione dodatkowe linie autobusowe (tak zwane linie cmentarne, obowiązuje w nich taryfa jak
dla linii zwykłych). Szczegółowy
rozkład jazdy dostępny będzie na
stronie www.kzkgop.com.pl

W okresie Wszystkich Świętych
w okolicach chorzowskich cmentarzy będzie więcej niż zwykle patroli strażników miejskich i policji.
Funkcjonariusze radzą, aby unikać
pozostawiania
wartościowych
przedmiotów w pojazdach zaparkowanych w okolicach cmentarzy.
Apelują też do kierowców, aby ci
stosowali się do poleceń osób, które
1 listopada będą kierowały ruchem
przy cmentarzach.
Strażnicy będą reagować na wszelkiego rodzaju przypadki zakłócania porządku oraz zapobiegać
aktom kradzieży i wandalizmu.
Patrole zobowiązane będą też
do zapewnienia bezpieczeństwa
pieszym i zwrócenia uwagi na
prawidłowość parkowania samochodów.

Program uroczystości 11 listopada 2014 :
godz. 9.00 - msza święta w kościele św. Barbary
przy ul. 3 Maja 18
godz. 10.00 - przemarsz pod pomnik
Powstańca Śląskiego
godz. 10.15 - uroczystości pod pomnikiem:
- hymn państwowy, podniesienie flagi państwowej
- przemówienie okolicznościowe prezydenta miasta
- składanie kwiatów przez delegacje
- rota
- pokaz grup rekonstrukcyjnych
- poczęstunek żołnierską grochówką

Nie tylko dla bezrobotnych

hali Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu Powiatowy Urząd Pracy
w Chorzowie zorganizował
29 Targi Pracy. Było imponująco: 90 wystawców, tysiąc
ofert pracy.
- Gościliśmy zakłady pracy,
Młodzieżowe Biura Pracy, jednostki szkolące i edukacyjne
inne urzędy - mówi Jerzy Kędziora, dyrektor PUP Chorzów.
- Warto podkreślić, że aż dwudziestu wystawców prezentowało oferty pracy za granicą,

29 Targi Pracy zakończyły się sukcesem. Na uczestników
czekało ponad tysiąc ofert!

wybór był naprawdę duży.
Postaramy się, by trzydzieste,
jubileuszowe targi były jeszcze
bardziej urozmaicone.
Poszukujący
zatrudnienia
w kraju mogli znaleźć ponad 1 000 ofert m.in. w branży usługowej, budowlanej
i przemysłowej. Największe
szanse na znalezienie posady

za granicą bezrobotni mieli, m.in. w Irlandii, Holandii,
Austrii, Hiszpanii, Czechach,
Wielkiej Brytania, Włoszech
czy Niemczech. Podczas targów zaprezentowana została
także oferta dla osób niepełnosprawnych i młodzieży.
Specjaliści odpowiadali na
pytania z zakresu prawa pra-

cy, dotyczące emerytur, rent,
zasiłków i ubezpieczeń.
- Targi pracy od lat cieszą się
dużym zainteresowaniem nie
tylko bezrobotnych mieszkańców Chorzowa, bowiem dla
pracujących osób impreza daje
możliwość znalezienia lepszej
posady - tłumaczy prezydent
Chorzowa, Andrzej Kotala.

Targi w liczbach
1000

ofert pracy czekało na uczestników targów

90

podmiotów wzięło udział w targach

40

zakładów pracy prezentowało swoją ofertę

20

wystawców oferowało pracę za granicą

Fot. Chorzowianin.tv

W

Opracowano we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy
Urząd
Pracy

ul. Opolska 19, tel. 32 34 97 101
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www.pupchorzow.pl

Gospodarka
komunalna
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Nowocześniej i oszczędniej
Montaż pompy ciepła jest najlepszym sposobem ograniczenia wydatków na ciepłą
wodę i ogrzewanie.

R

osnące ceny energii oraz duże
obciążenie środowiska naturalnego to powody, dla których
warto zastanowić się nad zastosowaniem alternatywnych form
pozyskiwania energii. Wykorzystanie źródeł będących nieograniczoną energią cieplną dostarcza
korzyści nie tylko ekonomicznych, ale również ekologicznych.
Zatem nowoczesnym i bardzo
efektywnym rozwiązaniem, które
umożliwia pozyskiwanie bezpłatnej energii, jest pompa ciepła.
- Właśnie dlatego podjęliśmy
decyzję o rozpoczęciu działań
mających na celu wprowadzanie
tej innowacji do budynków, którymi zarządzamy - mówi Mariusz

Kściuczyk, dyrektor ZK „PGM”.
- Pierwsza pompa ciepła zainstalowana została na os. 3 Maja 118132. Wybór był oczywisty: mieszkańcy osiedla od 2006 r. w wyniku
niedociągnięć poprzedniej władzy, borykali się problemami w
związku z niewydajną kotłownią
oraz nieprawidłowym dociepleniem. W rezultacie przeprowadzona inwestycja przyczyniła się
do obniżenia kosztów podgrzania
ciepłej wody użytkowej. Czekamy na efekty oszczędności
w ogrzewanych mieszkaniach.
Przedsięwzięcie stanowi realizację programu pilotażowego, którego celem jest innowacyjność,
oszczędność oraz ekologia.

Zasada działania pompy jest
prosta – urządzenie efektywnie
wykorzystuje bezpłatną energię
z powietrza lub z ciepła odpadowego znajdującego się w powietrzu pomieszczenia. Zatem pompa ciepła to nie tylko nowoczesny
i niezwykle ekonomiczny sposób
na uzyskanie ciepłej wody użytkowej i ogrzewania mieszkań,
jest również rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska. Ponadto
niskie koszty eksploatacji urządzenia są kolejnym powodem,
dla którego warto zainwestować
w nową technologię.
- Mając na uwadze dobro mieszkańców oraz uwzględniając
potrzeby środowiska naturalne-

go, chcielibyśmy systematycznie stosować takie rozwiązania
w budynkach będących w zasobie ZK „PGM” - tłumaczy Kściuczyk. - Analizując sukcesywnie
efektywność urządzeń, będziemy mogli ocenić opłacalność
inwestycji, a na dalszym etapie
podejmować decyzje dotyczące
montażu pomp w kolejnych budynkach oczywiście uwzględniając nasze możliwości finansowe.
Mamy nadzieję, że program pilotażowy, którego początek już
za nami, w przyszłości będzie
funkcjonował sprawnie i szybko
się rozwinie, a mieszkańcy będą
zadowoleni z efektów naszych
działań.

Inwestycje w obiektywie

Trwa sezon grzewczy.
Jak uchronić się
przed zagrożeniami?
• Pamiętajmy o tym, że wszelkie
urządzenia grzewcze muszą
być systematycznie poddawane okresowym przeglądom.
Ponadto należy korzystać
z nich w sposób zgodny z uwarunkowaniami technicznymi
i zaleceniami producenta.

Termomodernizacja – ul. 3 Maja 130.

Docieplenie elewacji – ul. Kołłątaja 3.

Remont elewacji – ul. Batorego 5.

Remont elewacji – ul. Batorego 2,2a,2b.

Remont elewacji – ul. Mielęckiego 26-28.

Docieplanie elewacji – ul. Zawiszy
Czarnego 12a.

Docieplenie elewacji – Pl. Mickiewicza 11

Ul. Beskidzka 15-19 – powstają miejsca
utwardzone

Remont elewacji – ul. Powstańców 10.

Utwardzanie terenu – ul. Ligonia/Dombka.

• Warto wspomnieć o obowiązku przeprowadzania konserwacji i czyszczeń przewodów
kominowych dymowych (co
najmniej 4 razy w roku), spalinowych (2 razy w roku) oraz
wentylacyjnych (raz w roku).
Całkowicie zabronione jest
zatykanie kratek wentylacyjnych (także kratek wentylacyjnych w drzwiach do łazienki i WC). W związku z tym,
że dokonywanie przeglądów
przewodów kominowych leży
po stronie ZK „PGM” przypominamy o konieczności udostępnienia mieszkania w celu
przeprowadzenia
kontroli.
Pamiętajmy, że jest to obowiązek każdego lokatora, w ten
sposób zmniejszymy ryzyko groźnych wypadków nie
tylko z udziałem nas samych
i naszych domowników, ale
także innych mieszkańców
budynku.
• Bardzo istotne jest, by systematycznie wietrzyć mieszkania,
dostarczając w ten sposób niezbędną ilość powietrza koniecznego do spalenia przez urządzenia. Sprzęt grzewczy w sytuacji

braku powietrza wytwarza
śmiertelnie trujący czad.
• Wykorzystując elektryczne
urządzenia grzewcze, pamiętajmy, że całkowicie zabronione jest ich ustawianie na podłożu palnym oraz w pobliżu
materiałów palnych (meble,
firanki itp.)
• Bardzo dużym zagrożeniem
jest także pozostawienie uruchomionych urządzeń grzewczych (grzejników elektrycznych czy termowentylatorów)
bez nadzoru.
• Nie dogrzewajmy pomieszczeń wykorzystując kuchenki gazowe. Metoda ta grozi
zatruciem czadem.
• Należy również zachować
szczególną ostrożność stosując w kuchni butle gazowe.
Powinny być one umieszczone w bezpiecznej odległości od
urządzeń emitujących ciepło.
• Obowiązuje całkowity zakaz
używania butli gazowych w budynkach wyposażonych w sieciową instalację gazową.
• Każde urządzenie przystosowane jest do spalania odpowiedniego paliwa. Nie powinno się więc palić różnego
rodzaju śmieci i odpadów,
które mogą zatkać przewód
kominowy.

Opracowano we współpracy z Zakładem Komunalnym PGM w Chorzowie

Zakład Komunalny PGM

ul. Bałtycka 8, tel. 32 757 15 00

wiadomości samorządowe

www.pgm-chorzow.eu

7

wiadomości samorządowe

Infrastruktura
drogowa

Dodatkowe środki na remonty
Jednym z ważnych zadań Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie jest systematyczna, bieżąca naprawa
nawierzchni jezdni i chodników.

Gdzie przeprowadzono modernizację?

D

• Ul. Młyńska na odcinku od
ul. Gałeczki do ul. Krętej 24:
powierzchnia wyremontowanego odcinka to około
1 500 m2. Wykonano remont
nawierzchni jezdni poprzez
wyrównanie
podbudowy,
rozebranie i ułożenie dwóch
warstw asfaltobetonowych,
koszt - ok. 140 000,00 zł.
• Ul. Kingi na odcinku od ul. Wandy do ul. Żołnierzy Września remont na powierzchni 1 200m2,
wykonanie frezowania oraz
ułożenia asfaltobetonu, koszt
- ok. 95 000,00 zł.

• Ul. Jubileuszowa na odcinku
od ul. Czempiela do targowiska
miejskiego wykonano remont
nawierzchni jezdni na powierzchni około 900 m2, koszt
naprawy wyniósł 70 000,00 zł.
• Ul. Kołłątaja od ul. Leśnej do
ronda. Ze względu na bardzo
zły stan techniczny oraz duże
obciążenie ruchem samochodów ciężarowych obsługujących Hutę Batory oraz
inne podmioty prowadzące
tam działalność gospodarczą
konieczne było wykonanie
wzmocnienia podbudowy

oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni. Powierzchnia remontu to 1 000 m2,
koszt - ok. 130 000,00 zł.
• Ul. Świdra na odcinku od
Pl. Mickiewicza do ul. Pudlerskiej. Wykonano remont
nawierzchni jezdni o powierzchni 900 m2 koszt prac
to 75 000,00 zł.
• Ul. Pudlerska na odcinku od
ronda do ul. Pawła zakres
prac obejmował rozebranie
i ułożenie nawierzchni asfaltobetonowej na powierzchni
750 m2, koszt to 70 000,00 zł.

Ul. Św. Kingi.

Zdjęcia: Mariusz Banduch

otyczy to głównie małych
uszkodzeń nawierzchni,
na przykład spękań, deformacji czy ubytków.
- W miarę możliwości finansowych dokonujemy również
większe zadania polegające
w głównej mierze na wymianie nawierzchni na większych
odcinkach zarówno jezdni
jak i chodników - mówi Piotr
Wojtala, dyrektor MZUiM.
- W październiku, dzięki pozyskaniu dodatkowych środków,
udało nam się wyremontować
kilka ulic których nawierzchnie były w bardzo złym stanie technicznym, na których
występowały spękania, dziury
oraz deformacje.

Ul. Świdra.

Ul. Pudlerska.

Ul. Młyńska.

Ul. Jubileuszowa.

Niezbędnik mieszkańca
Jeśli zauważyłeś na ternie miasta...

• skradziony, uszkodzony lub
obrócony znak drogowy
• uszkodzoną barierkę drogową
• niedziałającą lub uszkodzoną
sygnalizację świetlną

zadzwoń pod numer
(032) 2414 244 lub
(032) 714 17 12

• ubytek w nawierzchni jezdni lub chodnika zagrażający
bezpieczeństwu
• skradziony lub uszkodzony
wpust kanalizacji deszczowej,
• zalewisko lub zapadnięcie
jezdni

zadzwoń pod numer
(032) 2414 249
• skradziony lub uszkodzony
właz kanałowy

zadzwoń pod numer
(032) 34 94 600 lub
(032) 34 94 601

• niedziałającą latarnię oświetlenia ulicznego
• uszkodzoną latarnię oświetlenia ulicznego

zadzwoń pod numer
(032) 303-0-991
(przez całą dobę)

• zanieczyszczoną lub nieodśnieżoną nawierzchnię jezdni

• uszkodzone torowisko tramwajowe

• przewrócone lub przechylone drzewo w kierunku chodnika lub jezdni

• uszkodzoną studnie teletechniczną

zadzwoń pod numer
(032) 2414-242

zadzwoń pod numer
(032) 2416-906

• uszkodzony bądź niesprawny parkomat

zadzwoń pod numer
(032) 714-17-14

zadzwoń pod numer
(032) 2466-061
zadzwoń pod numer
(032) 2033330
(Telekomunikacja Polska S.A.)
lub (022) 3526465
(Netia - region południowy)

Opracowano we współpracy z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

ul. Bałtycka 8A, tel. 32 241 12 70

wiadomości samorządowe

www.mzuim.chorzow.eu
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CENTRUM

Nowe inwestycje w dzielnicy
CENTRUM

Rondo na skrzyżowaniu ulic Nomiarki, Raciborskiej i 75 Pułku
Piechoty.

Hala MORiS po gruntownym remoncie.

Panie ćwiczą samoobronę
Ponad trzydzieści kobiet bierze udział w kolejnej edycji programu
„Samoobrona kobiet”.
Celem programu jest włączenie
mieszkańców miasta do działań
na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez zapoznanie kobiet uczestniczących w kursie
z podstawowymi informacjami
z zakresu wiktymologii i prewencji kryminalnej, ćwiczenie
wybranych elementów samoobrony. Dodatkowo kurs jest
rozszerzony o elementy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Program rozpoczął się 15 października a zakończy 5 grudnia.
Organizatorem przedsięwzięcia

jest Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Urzędu Miasta Chorzów.

Mecze będę rozgrywane
na stadionie Ruchu
Prezydent Chorzowa zdecydował, że nie cofnie zgody na
organizację imprez masowych
przez Ruch Chorzów S.A. na
stadionie przy Cichej. Wcześniej wnioskował o to Komendant Miejski Policji w Chorzowie, po wydarzeniach przed
Derbami Śląska. Kilka godzin
przed meczem Ruchu z Górnikiem pracownicy chorzowskiego MORiSu znaleźli zakopany
w ziemi ładunek wybuchowy
z łatwopalną cieczą. Zdalne
odpalenie miało najprawdopodobniej spowodować zapalenie
flag kibiców gości.
Prezydent Andrzej Kotala, argumentując swoją decyzję, powiedział m.in.:

- W mojej ocenie wszystko
zadziałało prawidłowo. Zagrożenie zostało zidentyfikowane i zneutralizowane na kilka
godzin przed meczem. Sama
impreza masowa przebiegła
bez zakłóceń, w dobrej, sportowej atmosferze. Obiekt przy
Cichej spełniał i spełnia wymogi bezpieczeństwa stawiane przez Policję i Ekstraklasę.
W tej sytuacji nie ma podstaw
do cofnięcia Ruchowi zgody
na organizowanie kolejnych
imprez masowych w sezonie 2014/2015. Przez głupotę
i nieodpowiedzialność dwóch
bandydtów nie mogą cierpieć
tysiące kibiców, którzy przychodzą na stadion nie dla zady-

my, ale by dopingować swojej
drużynie. Odnalezienie ładunku, który można odpalić zdalnie pokazało, że trzeba się przygotować na nowe zagrożenia
towarzyszące imprezom masowym, których konsekwencje
mogą być zupełnie inne niż te,
z którymi mieliśmy wcześniej
do czynienia. Odpowiedzią na
to nie powinno być jednak zamykanie obiektów.
Jednocześnie podjęte zostały
kroki, które mają jeszcze skuteczniej zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom widowisk
sportowych na tym obiekcie i
jednoznacznie definiować odpowiedzialność za imprezę.

Sprintem po remontach, czyli...
...co w minionym miesiącu działo się w infrastrukturze drogowej
• Trwa remont jezdni ulicy Zabrskiej i ulicy Kędzierzyńskiej
w koordynacji z wykonaniem
ścieżek rowerowych na tych
ulicach w odniesieniu do mo-

dernizacji skrzyżowania ulic
75-go Pułku Piechoty-Nomiarki-Racławicka
• Trwa remont chodników ul.
Beskidzkiej – łącznika pomię-

dzy zasadniczym przebiegiem
ul. Beskidzkiej a ul. Śląską
• Trwa remont chodników ul.
Gołębiej

Wszystko,
co musisz
wiedzieć
o swojej
dzielnicy

Rondo turbinowe na skrzyżowaniu ulicy Gałeczki ze zjazdem na DTŚ.

Chorzowska Lauba na boisku
Kilkudziesięciu zawodników, sześć
pojedynków i wiele emocji. 9 października w hali MORiS przy Dąbrowskiego rozegrano wyjątkowy
mecz „Dzieciaki kontra Straż Miejska”. Wszystko w celu zaszczepienia w młodych wychowankach
świetlicy opiekuńczej „Dziupla
pod Chmurką” i mieszkańcach
Chorzowa ducha sportowej rywalizacji i umiejętności współdziałania w grupie. W rozgrywkach
udział wzięli: Stowarzyszenie
Chorzowska Lauba – organizator
spotkania, funkcjonariusze Straży

Miejskiej, Stowarzyszenie na Rzecz
Rodziny, Towarzystwo Ochrony
Praw i Godności Dziecka „Wyspa”,
Warsztaty Terapii Zajęciowej, Cho-

rzowskie Stowarzyszenie Pomocy
„Serce”. Spotkanie zakończyło się 4
remisami, jedną wygraną młodzieży i jedną straży miejskiej.

Co słychać w kulturze?
W Chorzowskim Centrum Kultury 8 listopada o godz. 18.00 będzie
można zobaczyć farsę kryminalną
pt. „4:50 z Hajduk” wg scenariusza
Marty Chodackiej-Matyszczak.
Spektakl zostanie zaprezentowany
w ramach Chorzowskiej Akademii
Teatralnej.
Bilety: parter - 30 zł z ChCKartą 25
zł/balkon – 25 zł z ChCKartą 20 zł

Więcej informacji i rezerwacja
biletów: urszula@chck.pl, tel. 32
349 78 84/63
Z kolei w Teatrze Rozrywki 29
listopada o godz. 19.00 odbędzie
się szczególny, coroczny koncert
Fundacji Iskierka pt. „Jest radość!
Jest moc!”. Tym razem wystąpią Kamil Bednarek z zespołem

i Maciej Miecznikowski. W tym
roku dzieci „śpiewająco” wspierał
będzie CHÓR ENERGETYKÓW
(pracownicy firmy Tauron Polska
Energia).
Bilety: I miejsca 50,00 zł, bilet
normalny: 30,00 zł
Więcej informacji: tel. (32) 346 19
31/32/33 bow@teatr-rozrywki.pl

Chorzów mniej znany
Adam Lapski, przewodniczący
Stowarzyszenia Miłośników
Chorzowa im. J. Ligonia
Przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 6
w budynku gdzie dzisiaj ma swoją
siedzibę Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna (Sanepid)
mieściła się kiedyś szkoła żydowska. Budynek wzniesiony został w
1892 r. przez chorzowską Gminę
Żydowską nieopodal stojącej do
1940 r. chorzowskiej synagogi. Budynek służył również, jako Dom
Modlitwy, biura zarządu Gminy z
salą posiedzeń oraz rytualną łaźnią
– mykwą, której baseny kąpielowe
znajdowały się na parterze budynku. Ponadto od strony podwórza
ulokowana była rytualna ubojnia
oraz piekarnia macy, czyli przaśnego chleba. Szkoła wyznaniowa

wiadomości samorządowe

funkcjonowała w tym budynku
od 1909 r. aż do wybuchu II wojny
światowej. Budynek jest jednym
z niewielu w Chorzowie zachowanych materialnych śladów po
chorzowskiej społeczności żydowskiej. Sama nazwa ulicy Kazimie-

rza Wielkiego (przed 1922 rokiem
Schimmelpfennigstrasse) nawiązuje do krakowskiej gminy żydowskiej i założonego dla niej przez
Króla Kazimierza Wielkiego w XIII
wieku osobnego miasta, obecnej
dzielnicy Kazimierz w Krakowie.
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Twoja dzielnica

CHORZÓW II

Modernizacje w Twojej okolicy
CHORZÓW II

Budynek komunalny u zbiegu ul. Ligonia i Pudlerskiej.

Parking u zbiegu ul. 3 Maja i Floriańskiej.

Wyremontowane chodniki przy ul. Świdra.

Wszystko,
co musisz
wiedzieć
o swojej
dzielnicy

Miejsce do działania

Dzienny Dom Pomocy otwarty

Centrum Inicjatyw Społecznych, jednostka organizacyjna Ośrodka
Pomocy Społecznej w Chorzowie, działa od 2011 roku. Placówka
realizuje zadania z szeroko rozumianej aktywizacji społecznej.

Przy ul. Beskidzkiej 6 rozpoczął swą działalność Dzienny Dom
Pobytu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. To długo
oczekiwana placówka, która jest jedną z nielicznych
tego typu w regionie.

Budynek przy ul. 3 Maja przekazała miastu parafia św. Barbary.
– Adaptacja tego obiektu na Centrum Inicjatyw Społecznych wyszła naprzeciw osobom zamieszkałym w dzielnicy Chorzowa
II , którzy z jednej strony mogą
poszerzyć wiedzę, nabyć nowych
umiejętności a z drugiej spędzić
wolny czas rozwijając swoje zainteresowania – mówi Marcin Weindich, kierownik CIS.
CIS, jak zaznacza kierownik, to
doskonałe miejsce do działania
dla osób z „zacięciem” społecznikowskim. - Czyli dla wszystkich tych podmiotów, u których
na przeszkodzie rozwinięcia
bardziej prężnej aktywności stał
do tej pory brak zaplecza lokalowego.
Działalność CIS skupia się
przede wszystkim na czterech
formach aktywizacji. Dom
Dziennego Pobytu dla osób
z chorobą Alzheimera oraz zaburzeniami otępiennymi reali-

Marcin Weindich, kierownik CIS

zuje aktywizację zdrowotną.
Klub Pracy, grupowe doradztwo
zawodowe prowadzone przez
Powiatowy Urząd Pracy. Klub
Seniora, Klub Matki czy spotkania hobbystyczne m.in. warsztaty rękodzieła artystycznego to
aktywizacja społeczna. Chorzowianie mogą skorzystać także
z bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Pomieszczenia CIS udostępnianie są w konkretnych terminach
organizacjom
prowadzącym
warsztaty, szkolenia, treningi
a także poradnictwo zgodnie
z przyjętym wcześniej harmonogramem.
Jednym z głównych celów działalności placówki jest także inspirowanie i wspieranie działań
na rzecz społeczności lokalnej.
– Promujemy również aktywne
postawy społeczne, wspieramy
ludzi w procesie samoorganizowania się czy tworzeniu grup
wsparcia – mówi M. Weindich.
W budynku CIS organizowane są treningi przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. Stworzono także możliwość skorzystania z kąpieli dla klientów OPS.
Obecnie w CIS działa jeden z 2
punktów na terenie miasta Chorzowa gdzie istnieje możliwość
złożenia wniosku na świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz zasiłku rodzinnego.

Sprintem po remontach, czyli...

...co w minionym miesiącu działo się w infrastrukturze drogowej
• Remont nawierzchni jezdni ul.
Ligonia od ul. Dombka do ul. Pudlerskiej

W planie jest:
• Remont nawierzchni jezdni ul.
Św. Pawła od ul. Krzyżowej do ul.
Pudlerskiej

Prawdopodobnie wykonany będzie
jeszcze:
• Remont jest ul. Stalmacha

Co słychać w kulturze?
W Młodzieżowym Domu Kultury 22 listopada o godz. 11.00
odbędzie się impreza „Tyka we
mnie muzyka” – cykl spotkań
zachęcających do słuchania muzyki adresowany do dzieci w
wieku 6 – 9 lat.

Zapisy w dniu imprezy.
25 listopada o godz. 10.00 odbędą się IX Konfrontacje Taneczne „Kompozycje 2014”
temat prezentacji to „TANIEC
Z DRESZCZYKIEM” – czyli

wszystko co straszne, przerażające, koszmarne.
Szczegółowe informacje na
temat konkursu w zakładce imprezy na stronie: www.
mdkchorzow.pl , tel. (32) 24131-21; 241-89-53

DDP zajmuje się podopiecznymi, którzy zakończyli edukację
kończąc 24 lata. Ośrodek jest
wsparciem dla rodziców niepełnosprawnych dzieci. Placówka
będzie działać 5 dni w tygodniu
w godz. od 8 do 18. Przyjmie pod
swe skrzydła 20 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, znaczącym i głębokim.
- Budowa DDP była uzasadnioną decyzją. Dzięki temu mamy
kompleks, w którym zapewnia
się opiekę szczególnej części
mieszkańców,
wymagających
zrozumienia i wsparcia – mówi
Wiesław Ciężkowski, zastępca
prezydenta Chorzowa ds. społecznych.

Otwarcie ośrodka zbiegło się
w czasie z obchodami 20-lecia
działalności Warsztatów Terapii
Zajęciowej. Placówka od dwóch
dekad prowadzi, m.in. zajęcia
krawiecko – tkackie, komputerowe, ogrodnicze czy stolarskie.
W 11 pracowniach spotyka się

ponad 50 podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Prócz zajęć usprawniania ruchowego, uczestnicy
Warsztatów Terapii Zajęciowej
biorą udział w psychoterapii indywidualnej i grupowej. Bardzo
dużą uwagę przywiązuje się do
rehabilitacji społecznej podopiecznych, umacniania wszelkich poczynań zmierzających do
ich usamodzielniania się w życiu
społecznym. Części z nich udaje
się funkcjonować na rynku pracy. Są jednak i tacy, którzy do
końca zdani są na pomoc innych.
I dla nich właśnie powstał Dzienny Dom Pobytu.

Chorzów mniej znany
Adam Lapski, przewodniczący
Stowarzyszenia Miłośników
Chorzowa im. J. Ligonia
Na narożu ul. P. Stalmacha i
3 Maja nr 4 stoi jednopiętrowy budynek, który jest dawnym hotelem funkcjonującym
pod nazwą „Zur Königshütte”
(Do Królewskiej Huty) przy
głównej drodze prowadzącej z
Królewskiej Huty do Zabrza i
Gliwic zwanej dawniej Kronprinzenstrasse (ulica Następcy
tronu). Pierwotnie był to niewielki jednopiętrowy budynek z ogrodem wybudowany
w 1871 r., który później wielokrotnie przebudowywany i
powiększany przetrwał do naszych czasów. Dawny hotel był
obok dwóch innych w dawnej

wiadomości samorządowe

Królewskiej Hucie hoteli: „Zur
Schwarzer Adler” (Pod Czarnym Orłem) i „Wandla” jednym
z najlepszych hoteli w mieście.
W części parterowej była restauracja, a na piętrze pokoje
gościnne. W 1889 r. do budynku hotelu w czasie modernizacji obiektu dobudowano salę taneczną ze sceną. Przez lata był
centrum życia kulturalno – towarzyskiego oraz politycznego
tej dzielnicy. Organizowano w
nim różnego rodzaju koncerty,
spotkania, zebrania a także wystawiano sztuki działającego tu
teatru amatorskiego. W 1922 r.
urządzono w nim Dom Ludowy
będący centrum działalności
zarówno polskich, jak i niemieckich organizacji społecznych. Po II wojnie światowej

w latach 1949 – 1998 działał w
jego murach Zakładowy Dom
Kultury „Konstal”. Obecnie
budynek wykorzystywany jest
na cele usługowo – handlowe.
Warto również wspomnieć,
że w budynku tym miał swoje
atelier słynny królewskohucki
fotograf Julius Tschentscher.

Twoja dzielnica
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C H O R ZÓW BATO RY

Batory w oku kamer
Kilkanaście kamer w dziesięciu miejscach Chorzowa
wkrótce będzie strzegło bezpieczeństwa mieszkańców.
Pierwsze z nich pojawią się m.in. w Batorym.
Monitoring miasta ruszy w listopadzie.
W Batorym kamery będą zamontowane
na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej
i Alei BoWiD oraz Stefana Batorego
i Czempiela. Na spotkaniach z mieszkańcami funkcjonariusze policji niejednokrotnie podkreślali, że jest to jedna
z najbezpieczniejszych dzielnic miasta.
- To spokojna dzielnica, chociaż zdarzają się wykroczenia m.in. kradzieże sa-

mochodów. Monitoring wpłynie jeszcze
bardziej na poprawę bezpieczeństwa.
Pewniej powinni się czuć kierowcy
i piesi – mówi Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa ds. gospodarczych.
System monitoringu miejskiego obsługiwany będzie przez pracowników straży miejskiej, policji i pracowniku UM.

Jubileusz
Na Szlaku

Koncert jubileuszowy z okazji 30-lecia zespołu Na Szlaku odbył się
w Chorzowskim Centrum Kultury.
Wystąpiły wszystkie pokolenia ze-

społu oraz goście. Po raz pierwszy
w historii zespół zaśpiewał w towarzystwie muzyków Filharmonii
Śląskiej. - Stworzyliśmy taki koncert

wielopokoleniowy. Koncert podczas
którego zaprezentowaliśmy utwory
z przestrzeni 30 lat – mówi Karol
Pielok, założyciel zespołu Na Szlaku.

Mała obwodnica w budowie
Trwa budowa ulicy Wilhelma Kollmanna. Inwestycja, tzw. mała
obwodnica, ma obciążyć ruch samochodowy na ulicy Stefana Batorego.
Pierwszy etap prac prowadzony jest na odcinku od ronda przy
ul. Maronia do wjazdu na teren
firmy Wlazłowski. Wykonano już
przykanaliki, podbudowę z kruszywa kamiennego pod konstrukcję jezdni, chodników, parkingów
i wjazdów bramowych oraz ustawienie krawężników betonowych.
Realizowana jest kanalizacja deszczowa wraz z przyłączami. W tym
miesiącu wykonana ma być także
warstwa bitumiczna nawierzchni.

Drugi etap prac toczy się na ulicy Kollmana. Gotowa jest konstrukcja drogi wraz z warstwami
bitumicznymi nawierzchni. Ustawiono krawężniki betonowe, wykonano chodniki o nawierzchni
z brukowej kostki betonowej na
odcinku ok. 300 metrów bieżących
(od ul. Leśnej do wykonanego
muru oporowego ze ścianki szczelnej). Trwają prace przezbrojeniowe sieci uzbrojenia podziemnego
terenu. Przygotowywany jest tak-

że front robót przed rozpoczęcie
prac związanych z wykonaniem
wiaduktu drogowego nad torami
kolejowymi. Po wykonaniu przezbrojeń wzmocniony będzie teren
podłoża przy zbiegu ulic Inwalidzkiej i Kollmanna.
Marzeniem wielu hajduczan
jest zmniejszenie ruchu samochodowego na ul. Stefana Batorego. Dzięki małej obwodnicy
będzie to możliwe. Jej budowa
zakończy się w połowie przyszłego roku.
Marcin
Michalik,

zastępca
prezydenta ds.
gospodarczych

Co słychać w kulturze?
15 listopada w Miejskim Domu
Kultury „Batory” będzie można
zobaczyć musical „Pomsta” – hitowy śląski spektakl teatralny do
którego tekst na kanwie Zemsty

A Fredry napisał Marian Makula
a muzykę skomponowała Katarzyna Gaertner.
Sala Widowiskowa MDK BATORY
– 15 listopada (nowy termin, obo-

wiązują również bilety zakupione
na 3 października) godz. 18.00
Bilety w cenie 40 zł do nabycia w
sekretariacie MDK lub w sieci internetowej www.ticketportal.pl

CHORZÓW
BATORY

Wszystko,
co musisz
wiedzieć
o swojej
dzielnicy

Kolaż upamiętni legendę
Fotograficzny kolaż zawiśnie w centrum miasta. Tak uczczona
zostanie rocznica śmierci legendarnego piłkarza Gerarda Cieślika.
Pod koniec października zakończyła się akcja nadsyłania
zdjęć tzw. „selfie” na stadionie
Ruchu. W ten sposób każdy
mógł oddać hołd legendzie
chorzowskiego klubu. Do chorzowskiego Urzędu Miasta,
pomysłodawcy akcji, wpłynęło
kilkadziesiąt fotografii. Stworzą one wielkoformatowy ko-

laż, który 3 listopada zawiśnie
w centrum miasta. W ten sposób uczczona zostanie rocznica
śmierci Gerarda Cieślika, piłkarza Ruchu Chorzów, Honorowego Obywatela Chorzowa.
Natomiast jeszcze w grudniu
w okolicy Poczty Głównej stanąć ma pomnik upamiętniający
jego postać.

Biegali alejkami Batorego
Bieg Przełajowy o Puchar Prezydenta Chorzowa zostanie na
długo zapamiętany ze względu
na wyjątkowo piękną jak na te
porę roku pogodę.
Około 200 biegaczy wzięło udział
w Biegach Przełajowych o Puchar
Prezydenta Miasta Chorzów. Tradycyjnie impreza zakończyła cykl
biegów o Paterę Dziennika Zachodniego oraz Śląskiego TKKF.
Piękna, jesienna pogoda sprzyjała
zawodnikom w pokonaniu trasy
wiodącej osiedlowymi alejkami
w Chorzowie Batorym. Największy aplauz widowni wzbudził

„Bieg Malucha”. W rywalizacji
najmłodszych wzięło udział 18
zawodników.

Na najlepszych czekały dyplomy, puchary i nagrody, w formie bonów upominkowych.

Chorzów mniej znany
Adam Lapski, przewodniczący
Stowarzyszenia Miłośników
Chorzowa im. J. Ligonia
Jest w dzielnicy Chorzów Batory
ulica imieniem Jurija Gagarina
utworzona w 1971 r. wraz z budową wysokich wieżowców mieszkalnych z tzw. wielkiej płyty,
które stanęły w miejscu dawnej
zabudowy i ogrodów działkowych. Wspominamy Gagarina,
gdyż w marcu br. minęła 80 rocznica urodzin radzieckiego kosmonauty. Był on pierwszym człowiekiem w dziejach ludzkości, który
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12 kwietnia 1961 r. w sztucznym
satelicie „Wostok”, odbył lot po
orbicie satelitarnej Ziemi i okrążył ją lotem trwającym godzinę
i 48 min. Słynny kosmonauta
podczas wizyty w Polsce 23 lip-

ca 1961 r. przejeżdżał odkrytą limuzyną ulicami naszego miasta.
Warto wspomnieć, że nie był on
jedynym kosmonautą radzieckim
w naszym mieście. Otóż Walentina Tiereszkowa pierwsza kobieta,
która w 1963 r. odbyła lot po orbicie okołoziemskiej wraz z Walerijem Bykowskim odwiedziła
nasze miasto i 26 października
1963 r. w Parku Śląskim (WPKiW
im. gen. Jerzego Ziętka) posadziła
drzewka przyjaźni. Dziś w tym
miejscu przy zbiegu Alei Harcerskiej z Promenadą J. Ziętka stoi
pamiątkowa tablica.
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Twoja dzielnica

C H O R ZÓW STA RY

W Maciejkowicach mają super plac zabaw
Przy Szkole Podstawowej nr 25 w Maciejkowicach powstał
nowoczesny plac zabaw. Obok drabinek i zjeżdżalni są
trampolina, zestaw wspinaczkowy i tyrolka.
W ramach inwestycji, pierwszej tego typu w tej
części Chorzowa, zmodernizowano większą
część terenu placówki. Zniknęły od lat zalegające przy budynku odpady, wyrównano teren
i zasadzono krzewy i drzewa. Pojawiło się nowe
ogrodzenie, chodniki, ławki i kosze. Odnowione
zostały piłkochwyty i wymieniono bramki.
– Naszym założeniem było to, by ten plac zabaw z prawdziwego zdarzenia był dostępny dla
każdego. A nietypowe i ciekawe urządzenia
służyły przez wiele lat kolejnym pokoleniom
zarówno uczniów, jak i najmłodszych miesz-

CHORZÓW
STARY

kańców dzielnicy. Reakcja dzieci jest najlepszym dowodem na to, że było warto – przyznaje Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.
Całkowity koszt inwestycji to ponad 500 tys. zł,
z czego ponad 90 tys. zł dofinansowano w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.
Dzieci i młodzież mogą szaleć nie tylko na placu zabaw. Szkoła Podstawowa nr 24 przy ul. 17
Sierpnia 1 ma bowiem nową salę gimnastyczną
z zapleczem szatniowo-łaźniowym. Uroczyste
otarcie obiektu odbędzie się w październiku.
Koszt realizacji inwestycji to ponad 3,6 mln zł.

Wszystko,
co musisz
wiedzieć
o swojej
dzielnicy

Roweriada za nami Starochorzowskie Żniwne
Akrobacje rowerowe, jazda na czas, pokazy ratownictwa
i przejażdżka z funkcjonariuszami straży miejskiej i policji
– tak wyglądała Chorzowska Roweriada 2014.
Na Cross Rowerowy pod Szyb
Prezydent 12 października dotarło
wielu miłośników dwóch kółek.
Uczestnicy niemalże w każdym
wieku, aktywnie spędzający nie-

dzielne popołudnie, mieli szansę
wziąć udział m.in. w budowie
tratwy z plastikowych butelek,
zwiedzić wystawę zabytkowych
rowerów czy wysłuchać koncer-

Święto plonów czyli Starochorzowskie Żniwne odbyło się
w Starochorzowskim Domu Kultury.

tu zespołu Trzecia Miłość.
Patronat honorowy nad imprezą
objął Prezydent Miasta Andrzej
Kotala, który wręczał uczestnikom puchary i dyplomy.

Impreza rozpoczęła się od tradycyjnego obrzędu przekraczania chleba z nowych plonów

rolnych prezydentowi miasta.
Potem było już biesiadnie i tanecznie. Na scenie SDK wystą-

pił zespół Yejku, Chorzowski
Brass Band i Bartos Band.
- W tej dzielnicy obok tego, że
rozwijał się przemysł, zakłady
chemiczne, dobrze funkcjonowało rolnictwo. Chorzów
Stary jest pod tym względem
jednym z niewielu takich
miejsc w województwie. Dziś
rolników jest w naszym mieści
coraz mniej. Dlatego szczycimy się tymi rodzinami, które
kontynuują tę tradycję – mówi
Wiesław Ciężkowski, zastępca
prezydenta Chorzowa ds. społecznych.

Chorzów mniej znany
Adam Lapski, przewodniczący
Stowarzyszenia Miłośników
Chorzowa im. J. Ligonia
Przy Placu św. Jana nr 33a stoi
niepozorny wolnostojący, jednopiętrowy, tynkowany budynek
pochodzący z końca XIX wieku.
Do 1925 r. budowla ta stanowiła
centrum życia mieszkańców Cho-

Sprintem po remontach, czyli...
• Trwa remont skrzyżowania
ulic Wiejska-Rębaczy-Legnicka łącznie z fragmentem odcin-

ka jezdni ul. Rębaczy w kierunku Maciejkowic
• Trwa remont skrzyżowania

Co słychać w kulturze?
W Starochorzowskim Domu Kultury 4 listopada odbędzie się 4
Przystanek Krajcok będzie można
razem posłuchać nowych i ciekawych interpretacji utworów Mirka Breguły i zespołu Universe.

4 listopada godz. 18.00 sala widowiska SDK
Bilety: 10 zł z SDKartą 7 zł
W sobotę 29 listopada o godz.
20.00 SDK zaprasza na „Rock’n’rollowe Andrzejki na Krajco-

ulic Kościuszki-Parkowa po
uprzedniej wymianie sieci
wodociągowej i gazowej
ku”. Bawić będzie zespół ORKIESTRA MĘSKA, w cenie biletu
ujęte zostało menu.
29 listopada godz. 20.00 – 4.00
sala widowiska SDK
Bilety: 80,00 zł od osoby
Starochorzowski Dom Kultury
tel./fax. (32) 247 39 53/58, www.
sdk.org.pl
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rzowa – wsi, gdzie jej mieszkańcy
załatwiali swoje urzędowe sprawy,
gdyż był to budynek ratusza gminnego. Po przeniesieniu urzędników do nowego budynku ratusza
gminnego przy pl. Piastowskim
w 1925 r. przez lata służył strażakom jako ich remiza a także miejsce ćwiczeń zwłaszcza na wieży do
ćwiczeń. Natomiast od 1961 r. zor-

ganizowano tu posterunek Milicji
Obywatelskiej i izbę wytrzeźwień.
W części pomieszczeń pierwszego piętra znajdowała się Wojskowa Komisja Poborowa. Obecnie
w budynku działa miejski Ośrodek
Pomocy Osobom Uzależnionym
i ich Rodzinom. Uzależnionym nie
tylko od alkoholu, ale także od Internetu, narkotyków, czy hazardu.

Seniorzy
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03. 11. 2014 r.
Chorzowska Strefa Wolontariatu (ul. Powstańców 70/3)
Godz. 11.00
Przedpołudnie z planszówkami
- ćwiczymy pamięć i logiczne
myślenie
Godz. 17.00
Zajęcia artystyczne
Centrum Inicjatyw Społecznych (ul. 3 - go Maja 18)
Godz.11.00 -13.00
Zajęcia komputerowe

4. 11. 2014 r.

Chorzowska Strefa Wolontariatu (ul. Powstańców 70/3)
Godz. 11.00 - 13. 00! Zajęcia
komputerowe
Godz. 11.00
Jak łatwo ozdobić dom? Warsztaty z tworzenia dekoracji!
Godz. 14.00
Warsztaty: jak robić zakupy
przez internet?
Godz. 16.00
Zajęcia komputerowe
Godz. 17.00
Język angielski
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Listopad w Chorzowskiej Akademii Seniora
Bezpłatne zajęcia komputerowe, szkolenia językowe, ćwiczenie pamięci czy warsztaty tworzenia dekoracji - listopad
w Chorzowskiej Akademii Seniora zapowiada się bardzo ciekawie. Zobaczcie, jak wygląda plan na najbliższe tygodnie.
nem dotykowym?
Godz. 17.00
Język niemiecki

07. 11. 2014 r.

Chorzowska Strefa Wolontariatu (ul. Powstańców 70/3)
Godz. 11.00 - 15.00
Maraton krzyżówkowy z nagrodami
Godz. 11.00
Warsztaty gatunku, felietonu
i wywiadu, czyli jak zostać
dziennikarzem?
Godz. 12.00 - 13.00! Zajęcia
komputerowe
Godz. 17.00
Język angielski

10. 11. 2014 r.

Chorzowska Strefa Wolontariatu (ul. Powstańców 70/3)
Godz. 12.00
Zajęcia taneczne

Chorzowska Strefa Wolontariatu (ul. Powstańców 70/3)
Godz. 17.00
Zajęcia artystyczne
Centrum Inicjatyw Społecznych (ul. 3 - go Maja 18)
Godz.11.00 - 13.00
Zajęcia komputerowe

06. 11. 2014 r.

12. 11. 2014 r.

05. 11. 2014 r.

Chorzowska Strefa Wolontariatu (ul. Powstańców 70/3)
Godz. 12.00
Wykład o historii sztuki
Godz. 13.00
Gimnastyka dla seniorów
z elementami rehabilitacji
(prowadzą pracownicy Centrum
Medycznego Betamed)
Godz. 16.00
Muzykoterapia
Godz. 17.00
Zajęcia technologiczne, czyli
co zrobić z tabletem i telefo-

Chorzowska Strefa Wolontariatu (ul. Powstańców 70/3)
Godz. 12.00
Zajęcia taneczne
Klubokawiarnia KULTURA
(ul. Sienkiewicza 3)
Godz. 17.00
Karaoke dla Seniora w ramach
obchodów Europejskiego Dnia
Seniora

13. 11. 2014 r.

Chorzowska Strefa Wolontariatu (ul. Powstańców 70/3)

Godz. 12.00
Zajęcia taneczne
Godz. 13.00
Gimnastyka dla seniorów
z elementami rehabilitacji
(prowadzą pracownicy Centrum Medycznego Betamed)
Godz. 14.00
Warsztaty: jak przerzucić zdjęcia z telefonu do komputera?
Godz. 17.00
Zajęcia technologiczne, czyli
co zrobić z tabletem i telefonem dotykowym?
Godz. 17.00
Język niemiecki

14. 11. 2014 r.

Chorzowska Strefa Wolontariatu (ul. Powstańców 70/3)
Godz. 11.00
Warsztaty gatunku, felietonu
i wywiadu, czyli jak zostać
dziennikarzem?
Godz.12.00 -13.00 Zajęcia
komputerowe
Godz. 13.00
Miejskie Spotkania Medyczne:
spotkanie z gastrologiem
z Zespołu Szpitali Miejskich
w Chorzowie!
Godz. 14.00
Wszystko o emeryturach
(prowadzą pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)
Godz. 17.00
Język angielski

17. 11. 2014 r.

Chorzowska Strefa Wolontariatu (ul. Powstańców 70/3)!
Godz. 11.00
Przedpołudnie z planszówkami

- ćwiczymy pamięć i logiczne
myślenie
Godz. 17.00
Zajęcia artystyczne
Centrum Inicjatyw Społecznych (ul. 3 - go Maja 18)!
Godz.11.00 -13.00
Zajęcia komputerowe

18. 11. 2014 r.

Chorzowska Strefa Wolontariatu (ul. Powstańców 70/3)!
Godz. 11.00 - 12.00
Zajęcia komputerowe
Godz. 11.00
Jak łatwo ozdobić dom? Warsztaty z tworzenia dekoracji
Godz. 14.00
Moja pamięć jest moim przyjacielem - sposoby zapamiętywania (prowadzą pracownicy firmy
„Progres - kursy językowe”;
obowiązują wcześniejsze zapisy)
Godz. 16.00
Zajęcia komputerowe
Godz. 17.00
Język angielski

19. 11. 2014 r.

Chorzowska Strefa Wolontariatu (ul. Powstańców 70/3)
Godz. 12.00
Zajęcia taneczne

20. 11. 2014 r.

Chorzowska Strefa Wolontariatu (ul. Powstańców 70/3)
Godz. 13.00
Gimnastyka dla seniorów
z elementami rehabilitacji
(prowadzą pracownicy Centrum Medycznego Betamed)
Godz. 16.00

Muzykoterapia
Godz. 17.00
Zajęcia technologiczne, czyli
co zrobić z tabletem i telefonem dotykowym?
Godz. 17.00
Język niemiecki

Godz. 17.00
Język angielski

26. 11. 2014 r.

Chorzowska Strefa Wolontariatu (ul. Powstańców 70/3)
Godz. 12.00
Zajęcia taneczne
Godz. 15.00
Śpiewamy zapomniane piosenki

27. 11. 2014 r.

Chorzowska Strefa Wolontariatu (ul. Powstańców 70/3)
Godz. 11.00
Warsztaty gatunku, felietonu
i wywiadu, czyli jak zostać
dziennikarzem?
Godz. 12.00 - 13.00
Zajęcia komputerowe
Godz. 17.00
Język angielski

Chorzowska Strefa Wolontariatu (ul. Powstańców 70/3)
Godz. 12.00
Wykład z historii sztuki
Godz. 13.00
Gimnastyka dla seniorów
z elementami rehabilitacji
(prowadzą pracownicy Centrum Medycznego Betamed)
Godz. 17.00
Zajęcia technologiczne, czyli
co zrobić z tabletem i telefonem dotykowym?!
Godz. 17.00
Język niemiecki

24. 11. 2014 r.

28. 11. 2014 r.

21. 11. 2014 r.

Chorzowska Strefa Wolontariatu (ul. Powstańców 70/3)
Godz. 17.00
Zajęcia artystyczne
Centrum Inicjatyw Społecznych (ul. 3 - go Maja 18)
Godz.11.00 -13.00
Zajęcia komputerowe

25. 11. 2014 r.

Chorzowska Strefa Wolontariatu (ul. Powstańców 70/3)!
Godz. 10.00 - 12.00
Zajęcia komputerowe
Godz. 11.00
Porady prawne
(obowiązują wcześniejsze zapisy)
Godz. 11.00
Jak łatwo ozdobić dom? Warsztaty z tworzenia dekoracji
Godz. godz. 16.00
Zajęcia komputerowe

Chorzowska Strefa Wolontariatu (ul. Powstańców 70/3)
Godz. 11.00
Warsztaty gatunku, felietonu
i wywiadu, czyli jak zostać
dziennikarzem?
Godz. 12.00
Miejskie Spotkania Medyczne: spotkanie z lekarzem z Zespołu Szpitali
Miejskich w Chorzowie dotyczące
rehabilitacji neurologicznej
Godz. 12.00 - 13.00
Zajęcia komputerowe
Godz. 14.00
Uczymy się robić kartki świąteczne
Godz. 17.00
Język angielski
Uwaga! Organizator zastrzega
sobie prawo do zmian w harmonogramie. Więcej informacji pod nr tel. 693 546 525.

CHORZOWSKA
KRZYŻOWKA
Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie naszej
krzyżówki, rozlosujemy trzy
zestawy miejskich gadżetów.
Rozwiązania krzyżówki należy
nadsyłać do Biura Prasowego
Urzędu Miasta w Chorzowie
(ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów)
do 10 listopada 2014 r.
Tropikalne pnącze, kozacki
wódz czy zimny stan w USA
- to tylko niektóre z pytań, na
które musieli znać odpowiedź
rozwiązujący krzyżówkę. Do
Urzędu Miasta wpłynęło wiele
listów z poprawnymi rozwiązaniami. Spośród nich komisja
konkursowa wylosowała 3
zwycięzców. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Urszula
Staszowska, Jan Nowakowski
i Petronela Słupek. Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy do Urzędu Miasta
(pokój nr 215).
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